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Kära medlemmar och vänner,

Tänk om en skulle försöka sig på att sammanfatta år 2018 med ett enda ord – vad skulle det vara? 

Vi har fått resurser att ta stora steg för Westside Music Sweden som under 2019 går vidare som ett eget 

bolag. Vi fortsätter att utveckla vårt konst- och aktivismprojekt Avtryck med nytt stöd från regionen. 

Vi har med stöd från Allmänna Arvsvsfonden startat projektet Filmplats. Vi har dessutom fullt upp i 

våra pågående verksamheter. Allt detta är möjligt tack vare resurser vi får från regionen och tack vare 

kreativa personer som förvaltar resurserna. Själva grundstenen stavas förtroende. 

Det är förtroende som bär KulturUngdom. Förtroende från våra medlemmar, förtroende från Västra 

Götalandsregionen och förtroende som alla vi som arbetar för KulturUngdom får för att utveckla 

verksamheten. Så det är ett ord som genomsyrar 2018. Och vi vill förvalta förtroendet på allra bästa 

sätt. Tack  för att vi får jobba vidare med det i ryggen!

Inger Unenge

Verksamhetsledare KulturUngdom

LEDARE
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PERSONAL & STATISTIK

Personal KulturUngdom 2018
Inger Unenge | Verksamhetsledare
Andrea Ohlander & Suzanne Johansson | 
Ekonomi
Christian Zetterberg | Filmplats
Elin Åström | Avtryck, Konst & 
Ung Kultur Möts
Erik Hjortstam | IT & AD
Erik Lundin | Film & Filmplats
Joen Heed Windahl | Film
Julia Wiel Fredén | Imagine Sweden
Malin Bodin | Vice Verksamhetsledare & 
Ung Kultur Möts
Matilda Johansson | Avtryck & Scenkonst
Mattias Tell | Musik
Nomi Szpiro Eriksen | Filmplats
Robin Havbring | Musik
Sara Östebro | Avtryck & Konst

Stina Nilss | Slöjd & Text
Tilde Hjelm | All Together Now
Tobias Söderman & Tatiana Madrid | 
Kommunikation
Yohanna Eek | Imagine Sweden

Styrelse 2018
Valentina Velasquez, ord. 
Emmelie Mohlin Z., vice ord.
Sara Kardisson 
Hossein Alizadah 
Filip Darj 
David Forsman Törnqvist
Marcus Nilsson
Suppleanter:
Johan Björklund
Ellinor Andersson
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Totalt antal deltagare/publik 
egen verksamhet, samarbeten 
och K-Pengar: 
12 0841 st (2017: 91 948 st)

STATISTIK K-PENGAR 2018
2017 års siffror inom parentes

Deltagare/publik: 
53 830 st (42 767 st) 

Totalt antal ansökningar:  
266 (273)

Beviljade ansökningar:  
216 st (197 st)

Avslagna ansökningar: 
50 st (72 st)

Beviljad summa i snitt: 
6 894 kr (7 362 kr)

Kommuner i VGR som berörts av 
beviljade K-Pengar: 48 (33)

Totalt sökta pengar (bifall+avslag): 
2 402 310 kr  (3 054 878 kr)

Total beviljad summa: 
1 481 419 kr  (1 450 462 kr)

Total avslagen summa: 
4 217 06 kr (909 751 kr)

Total omsättning projekt: 10 327 680 kr
(13 228 899 kr) siffran inkluderar 
bidrag som de genomförda projekten 
erhållit från andra bidrag, sponsorer 
och intäkter för evenemang

Kommun Totalt Bifall Avslag

Annan festival 16 15 1

Bildkonst 20 20 0

Dans 20 17 3

Dokumentär-
film

13 13 0

Konstfilm 2 2 0

Musik 62 40 22

Musikfestival 14 11 3

Musikturné 18 12 6

Musikvideo 17 14 3

Slöjdhantverk 4 4 0

Spelfilm 33 31 2

Teater 16 14 2

Text 9 5 4

Övrigt 22 18 4

ANTAL ANSÖKNINGAR 
PER KONSTFORM
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LYCKAD FILMFESTIVAL I GRÄSTORP

FRÅN APRIL 2018 

Lördagen den 7:e april gick den tredje 
upplagan av Skaraborgs Filmfestival UNG 
FILM av stapeln, denna gång på Konsertbio 
i Grästorp. Ett hundratal besökare såg ut att 
trivas på festivalens olika workshops.

Dagen inleddes med en inspirerande 
föreläsning av Youtubern Irma Brohagen. 
Hon delade med sig av sina erfarenheter 
kring att bygga upp sin Youtubekanal. I nu-
läget har den hela 46  000 prenumeranter. 
Sedan berättade Victor från Three Piece 
Media Production i Karlsborg om ett 
svårplanerat och nästintill omöjligt film-
projekt de genomfört uppe i de svenska 
fjällen. Ett projekt som fått ekonomiskt 
stöd av bland annat K-pengar.

Efter den inledande inspirationen delades 
besökarna upp i mindre grupper för att 
ta del av de workshops som festivalen 
erbjöd. På skådespelarworkshopen som 

leddes av Ida Karolin Johansson var 
det fullt drag. Deltagare i olika åldrar 
kastade sig huvudstupa in i komplicerade 
improvisationer. På manusföreläsningen 
hos Jenny Larsson Wallin gick det lugnare 
till, men så handlade det ju också om 
skrivande och hur en kan bryta ner sitt 
manus inför inspelning. Nere i Konsertbios 
källare visade Zafer Fanari från Skara 
hur en kan arbeta med green-screen och i 
lokalen ovanför höll Andreas Hansen från 
Lidköping en kurs i redigering. Överallt 
på området sprang också unga filmare 
runt med sina kameror höjda. De skapade 
filmer under ledning av Göteborgs Lilla 
Filmfestival som höll en worksshop för de 
yngsta besökarna.

Nytt för i år var att UKM hängde med på 
ett hörn. I foajén stod Malin Bodin och 
berättade om den nya filmsatsningen inom 
UKM. Det gick att anmäla sig hos henne för 
att komma vidare med sina filmer runt om 
i regionen.
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Den unga arrangörsgruppen från Gräs-
torp var självgående och löste alla kluriga 
situa-tioner. Framförallt lyste konferenci-
ererna Sanna Friedentahl och Erik Öster-
berg då de lotsade kvällens publik genom 
både före-ställning och prisutdelning med 
en varsam och humoristisk hand.

På lördagskvällen inleddes den stora fina-
len: filmerna som tävlade skulle visas. I år 
var filmerna uppdelade i tre klasser: juni-
orklassen (0-16 år), mellanklassen (16-23 
år) och seniorklassen (upp till 30 år). Juryn 
hade haft ett mycket svårt arbete att utse 
pristagarna som utannonserades efter en 
underhållande visning utmärkt dirigerad 
av Konsertbios egen Anders Ehrnbecker.

Camilla Andersson från Filmforum Ska-
raborg som drivit festivalen tillsammans 
med KulturUngdom, Studiefrämjandet 
och Grästorps kommun, var mycket nöjd 
med dagen. Hon upplevde att de unga som 
besökt festivalen tog med sig en positiv 
känsla hem och att de inspirerats till 
fortsatt filmskapande. Stort grattis till alla 
pristagare i Skaraborgs Filmfestival! 

Juniorklassen
1:a pris, The Deal - Casper Thor
2:a pris, Only Humans - The Monsters, 
Timmersdala Fritidshem

Mellanklassen
1:a pris, Ärligt Talat - Marcus Tjällman
2:a pris, SNAP - Rasmus Kilander

Seniorklassen
1:a pris, The cursed Göl - Anders Wik 
(Priset sponsrades av Gothenburg Studios)
2:a pris, Ett oväntat möte - Hugo Andersson

Publikens pris
Ett Val - Muhammed Ali Husseini, Grästorp.

Tack till alla sponsorer och medarrangörer 
som gjort festivalen möjlig. Bland annat: 
Studiefrämjandet, Filmforum Skaraborg, 
Grästorps kommun, Gothenburg Studios, 
Frame Filmfestival, Göteborgs Lilla Film-
festival & Konsertbio Grästorp.
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SKA VI VARA ALLVARLIGA ELLER 
GLADA I PASSKONTROLLEN?

FRÅN MARS 2018  

Rome is not a Town, ett av våra favoritband, 
spelar i år på SXSW i Austin. Den festival som 
klassas som musikbranschens epicentrum, 
ett av många kanske, men ändå – det är få 
festivaler som har så hög profil som SXSW. 
I år spelar Rome is not a Town där, vi ställde 
några frågor och fick några svar. Låter som 
det kan bli en bra resa!

Bandet släppte sitt debutalbum i september, 
har spelat mycket live och ska nu ta sin 
stökiga indie till Austin, Texas. Bland ca 
500 akter på festivalen är väl alltid några 
från Sverige, men det är så klart extra fint 
att det 2018 är många från vår del av stan. 
Förutom Rome is not a Town spelar även 
Sarah Klang, Shitkid och Pink Milk. 

Hallå, hur är läget, så här veckan innan ni 
åker?
Kajsa: - Det känns jävligt peppigt faktiskt! 
Det är så sjukt många bra band som spelar, 
funderar på att göra om kladden på alla 
band vi vill se till ett Excel-dokument med 
fyra flikar. Har också börjat fundera över 
vilken storlek på resväska som är optimal, 
om vi ska vara allvarliga eller glada i 
passkontrollen och vilken temperatur som 
egentligen är shortsväder.

Hur hamnade ni egentligen på festivalen?
Kajsa: - Vi blev överraskade, det var vår 
bokare som anmält vårt intresse att spela, 
och glada också att de ville ha oss. En bra 
överraskning.

Vad är målet med resan som helhet? Det 
ska ju finnas en del möjligheter på SXSW.  

Emma: - Äsch, vi åker dit och ser vad som 
händer! Kul ändå att åka till land of the 
trump och se hur mycket han har förstört!

Kajsa: - Målet är att göra varje spelning 
1000%. Både som band från scen och som 
publik från golv. Möjligheter finns överallt, 
SXSW är bara ytterligare en.

Carro: Ska också att passa på att se och 
hänga med alla mindre band jag gillar 
som sällan eller aldrig tar sig från USA till 
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Europa (och Göteborg). Kanske bli vän med 
dem. Tänker att de absolut kommer gilla 
mig lika mycket som jag gillar dem, så kan 
de komma hit och hälsa på ibland. Sen ska 
vi gå på safari och titta på mingel, på de 
som strategiskt placerar sig vid “spontana 
fotograferingar” och säljer in sig till den 
amerikanska drömmen. Det ska bli kul.

Vilket är ert bästa minne som band från 
det senaste året?
Kajsa: - Bästa minne... Releasekvällen

för vårt album kändes verkligen som ett 
avstamp efter allt slit, eller som en punkt. 
På ett bra sätt. Så jävla bra kväll var det och 
det var vi värda.

Emma: - Att spela in video! Den vi gjorde 
till I’m in a brand var så sjukt kul att göra. 
Tänk att få komma på konstiga idéer och 

se dom förverkligas och bara med hjälp av 
dina bästa kompisar! Det var väldigt fint.

Vad kan toppa just det minnet?
Carro: - Svårt om det går att toppa releasen 
på samma sätt, men något som kan 
komma i närheten är om vi skulle spela på 
samma fest som Snail Mail, Hinds, La Luz, 
Shopping och Mint Field... Skulle absolut 
vara något att minnas i alla fall!

Vad glömmer ni inte få med er när ni åker? 
Vad är chansen att ni ändå bränner att få 
med det?
Kajsa: - Passet passet passet passet. Jag 
tänker på det varje kväll om och om igen. 
Jag har hängt upp det på min dörr för att 
komma ihåg. Just det, får inte glömma att 
fixa en resväska heller, om jag glömmer det 
är risken rätt stor att passet inte kommer 
med alltså.

Carro: - Kontaktlinser. Kör på endagars, 
och glömde ta med extra en gång när vi var 
iväg och spelade en helg, jag såg verkligen 
ingenting alls dagen efter. Tror ingen 
annan märkte det, men jag märkte ju att 
jag inte såg. Vore dumt och trist att missa 
att se Austin.

Emma: - Glasögonen! I och för sig svårt att 
glömma för jag är rätt så blind utan men 
tänk, vilken katatsrof om åker utan?! Då 
hade alla i bandet fått turat om att ansvara 
för mig, hålla mig i handen och sånt!



10

FRÅN SEPTEMBER 2018

Vi tog ett snack med arrangören Ivana 
Uzelac inför helgens musik- och dansfestival 
Llegó la Rumba som beviljats K-stöd. Llegó 
la Rumba är en musik- och dansfestival med 
fokus på den kubanska rumban och afro-
kubansk dans. Festivalen består av tre 
kvällsevenemang med konserter i världs-
klass, dansshower och musik spelad av
 erkända DJs samt två dagars workshop 
i dans och slagverk med professionella 
kubanska lärare.

Hej Ivana! Ikväll öppnar ni upp dörrarna 
för festivalen som går in på sitt andra år. 
Berätta om hur festivalen kom till.
Festivalen kom till lite spontant skulle jag 
säga. Det började med att jag ville arrang-
era lite workshops med olika kubanska lä-
rare. Sedan tänkte jag att det ju hade varit 
roligt att kombinera med en fest som sedan 

blev en konsert och till slut ja då var det lite 
konstigt att ha en stor konsert och bara en 
lärare så då blev det en stor festival istället. 
En dans- och musikfestival där den kuban-
ska kulturen står i fokus.

Vad får man absolut inte missa på festivalen?
Det man absolut inte får missa är hela hel-
gen skulle jag säga. Det är en helhetsupple-
velse som man inte får om man bara tar en 
klass eller går på en av festerna.

Hur kom ni i kontakt med KulturUngdom 
och hur har ni fått hjälp? 
När vi hade utvecklat tanken lite och hade 
konceptet på plats började vi leta efter kul-
turstöd som skulle passa in på vårt projekt. 
Eftersom att vi redan från start var intres-
serade av att få med en yngre publik och 
deltagare kom vi snabbt in på KulturUng-
dom som vi till slut fick stöd ifrån i form av 
K-pengar. Vi har fått det både för festivalen 

DYK DJUPT IN I ETT HAV AV BATÁ TRUMMOR
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samt för att göra vår fina trailer. Utgifterna för ett sådant här projekt blir oftast väldigt stora 
och KulturUngdom har definitivt haft en avgörande roll i att vi faktiskt kan ha festivalen 
även i år vilket vi är otroligt tacksamma över.

Har du några tips till andra som gärna vill göra egna festivaler och inte vet vart de ska 
vända sig för tips och stöd? 
Tips till andra som vill arrangera en festival.. Jag tror att det skiljer sig lite beroende på 
vilken typ av festival man vill arrangera. Om jag utgår i från vårt fall där vi har en stor 
festival men samtidigt en liten community blir det väldigt mycket jobb som man får vara 
beredd på. Man får göra något som man verkligen brinner för och hitta personer man kan 
ta hjälp av som brinner för samma sak. Detta är nog a och o då det inte är vinstdrivande. 
Det är viktigt att man har en bra plan innan start. Där hjälper det enormt mycket att skriva 
projektansökningar för olika kulturstöd. För då slipar och förfinar man planen och får 
dessutom respons på projektet. När man har en bra plan och gott folk omkring sig så är det 
bara att köra och inte backa ur. Det är läskigt och man tvekar ofta på vägen men man får 
bara köra helt enkelt.

DYK DJUPT IN I ETT HAV AV BATÁ TRUMMOR

MÅNADENS POET - SANNA IVARSSON

Kanske är det bara jag
men det känns som att det kan 
finnas något här
som inte finns 
någon annanstans

--------------

Jag ska inte ens förneka
att fyllesnack med dig

när klockan har passerat två
och allting inte längre känns så 
svårt
är något av det finaste som finns

--------------

Jag tror att vi på allvar möts
bland sprickorna i vår fasad

                              *

FRÅN JUNI 2018

Sanna Ivarsson har skrivit sedan hon var liten, men säger: ” jag började nog skriva ’på 
allvar’ när jag kom in i tonåren. Då skrev jag framförallt poesi och låttexter för att få ur 
mig alla känslor som stormade i mig.”



12

KONSTFORMER 2018

Film 
Medlemmarna talade och vi lyssnade. 
Under 2018 lanserades det efterlängta-
de projektet “Mitt hörn av världen”, som 
döptes om till Filmplats. Projektet fick 
otrolig fart på kort tid och flera plattfor-
mar etablerades runt om i regionen i nära 
anslutning till existerande ungdomskul-
turhus. Ökad kunskap i hantverket, bred-
dat filmnätverk, och ökad medvetenhet 
i demokratifrågor är några av Filmplats 
mål, och arbetet fortsätter in i 2019.

En annan lyckad satsning var K-vlogg. 
Genom den egna kameran har våra med-
lemmar berättat om sina projekt och 
hjärtefrågor, som till exempel vägen till 
ett skivkontrakt, och filmerna har sedan 
lagts upp på hemsidan. Konceptet blev 
mycket uppskattat och flera nya avsnitt är 
på ingång.
 
Carmen Jedrzejak blev årets pristagare 
när KulturUngdoms Filmpris delades ut 
under Göteborg Film Festival. Hennes och 
ett gäng andra medlemmars verk visades 
under en fullspäckad och uppskattad dag 
på Frilagret.  Även Skaraborgs Filmfes-
tival UNGFILM blev en uppskattad till-
ställning, med workshops, visningar och 
prisutdelningar hela dagen lång. Vi tackar 
för samarbetet med Grästorps kommun 
och ser fram emot nästa års upplaga, då 
det blir Falköpings tur att stå värd för 
festivalen. 

Imagine Västra Götaland & Imagine 
Sweden 
Det är något alldeles speciellt att se unga 
musiker fatta eld och brinna starkt och 
klart när de får platsen, nätverken och 
verktygen att göra så. Imagine Västra Gö-
taland arrangerade fantastiska tävlingar 
i Vara, Mellerud, Landvetter och Udde-
valla, tillsammans med unga, engagerade 
arrangörer från respektive plats. Efter 
deltävlingarna anordnades även ett music 
camp på Kulturskolan i Uddevalla, där 
deltagarna fick chansen att utvecklas och 
knyta nya vänskapsband. 

De unga, lokala arrangörerna har verkli-
gen arbetat hårt med tävlingarna och satt 
sin egen prägel på det. Imagine-året avslu-
tades sedan med en grand finale i Uddeval-
la. Artister som Silvana Imam, Pale Honey 
och Maxida Märak såg till att Imagine 
Festival blev en musikfest att minnas. 

Imagine har fokuserat på att tänka brett 
inom representation, tillgänglighet, 
deltagande och partners, något som har 
banat väg för nya samarbeten med organi-
sationer på lokal och regional nivå. Kultur 
och musik bidrar onekligen till att skapa 
viktiga plattformar för integration, jäm-
likhet och solidaritet.  
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Konst: Avtryck 
Residens, popup-utställningar, perfor-
mance och tänkarmöten – konstprojektet 
Avtryck har haft ett minst sagt händelse-
rikt år. Projektet har formats utifrån 
tankar kring vad konsten kan göra för 
avtryck på en plats, och vad platsen kan 
göra för avtryck i deltagarnas egna konst-
närskap. Med det har Avtryck gett sig ut 
på en spännande resa genom Sverige till-
sammans med unga skapare. Resultatet 
blev olika sorters konstnärliga avtryck på 
Gölingstorps vårmarknad, Gothenburg 
Truck Meet, Almedalsveckan och Ström-
fors bruk, och utvecklande workshops i 
Tånga Hed, Limmared och Uddebo.  

Avtryck har under 2018 visat att det går 
att skapa intressanta konstaktioner på de 
mest oväntade ställen, och att det finns ett 
sug efter att diskutera konst och aktivism. 

Musik
Om 2017 var året för genombrott, så var 
2018 året för utveckling. Konferensen Viva 
Sounds (f.d VIVA GBVG) gjorde en kniv-
skarp andra omgång i nivå med internatio-
nella konferenser. Excite Music ökade sin 
verksamhet till fyra nya länder och ökat
antalet partners till 15 festivaler, mycket 
tack vare EU-stödet som kom in i slutet av 
2017. Westside Music Sweden gjorde 15 
event i 10 olika länder och KulturUngdom 
stöttade på olika sätt fler festivaler och 
evenemang än året innan. 

Det har gått undan, utan att för en sekund 
tappa fokus från att stötta regionens 
musiker och arrangörer. Samarbetet 
med Nacksving Studios ger våra medlem-
mar möjligheten till proffsinpelning till 
fyndpris, turnéverksamheten är numera 
ett väloljat maskineri som har tagit våra 
medlemmar ut på äventyr utomlands, och 
videoserien Vad har du i påsen? spelade in 
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10 avsnitt där både 
små och stora artis-
ter lyftes fram.  

Utveckling innebär 
också förändring. 
Efter ett OK från 
regionen kommer 
Westside Music 
Sweden fortsätta i 
egen regi från och 
med 2019. 

KulturUngdom är 
stolta över att ha 
varit växthuset för 
det här projektet och 
önskar dem all lycka 
i framtiden. 

Slöjd
Arbetet med 
slöjd-sektionen har 
tagit vid där 2017 slutade. Skriften Slöjda 
gemenskap – en guide i mod och tålamod 
har fortsatt pushats utåt och samarbe-
tet med Västarvet Slöjd har tätnat. Även 
arbetet med historia, tradition och hant-
verksberättande via slöjd har fortsatt, som 
till exempel workshopen i fribroderi med 
inspiration från Himalaya under Demo-
kratidagarna i Angered, Göteborg.

Stort fokus har lagts på möten och dia-
loger kring vad offentlig presentation av 
slöjd kan vara. Uställningar, visningar 
och workshops har var varit konkreta sätt 
att arbeta med de frågorna. Under hösten 
hölls bland annat ett slöjdläger i Textilmu-
seet i Borås, där deltagarna skapade ett 
gemensamt konstverk. 

Något händer 
när vi skapar till-
sammans. Med 
tyg, pennor och 
broderitråd kan 
viktiga samtal 
om förändring, 
kamp och jäm-
likhet öppnas 
upp och perspek-
tiven breddas. 
Vackert, 
tycker vi. 

Text
De stora orden, 
de nakna betrak-
telserna och de 
vardagliga fun-
deringarna – det 
mesta får ta plats 
i vårt textrum. 
Likt tidigare år 

hade vi nya krönikörer som förgyllde mån-
dagarna, och 2017-års lansering av Månad-
ens Poet var en succé som självklart behöv-
de fortsätta även under 2018. Det var extra 
kul att se Sanna Ivarsson, juni månads poet, 
gav ut sin andra diktsamling kort efter 
hennes medverkan på KulturUngdom. 

På hemsidan har en serie skrivargui-
der publicerats, och ett antal mindre 
workshops kring skrivande, bokutgivning 
och textkonst har genomförts runtom 
i regionen. Under Almedalsveckan fick 
text-sektionen hänga med Avtryck och 
vara en del av det konstprojektet. Vi har 
även medverkat på Pride-festivaler samt 
fört dialoger på bok- och poesifestivaler. 
Under 2018 bjöd konstnären och medlem-
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men Anna Hult på en textserie om bok-
projektet Två Timmar. Vi ser fram emot 
att fortsätta följa processen, som beräknas 
vara färdig 2020 med hjälp av K-Peng. 

Ung Kultur Möts (UKM)
Det har gått tjugo år sedan det norska 
konceptet UKM introducerades i Sverige. 
Trots att tiderna förändras, har årets sam-
arbeten med UKM Østfold visat att kärnan 
och värderingarna består. Den gemen-
samma nämnaren är fortfarande att skapa 
trygga mötesplatser för unga kulturintres-
serade, något vi i år provade att göra över 
gränserna. Konstlägret BorderArt by UKM 
arrangerades tillsammans med UKM-sam-
ordnare och unga arrangörer från Østfold, 
Akershus och Värmland, och attraherade 
runt 60 ungdomar från de olika regioner-
na. Det var en lyckad helg som definitivt 
gav mersmak. 

Årets festivaler hölls i Alingsås, Bengts-
fors/Dals-Ed, Borås, Lilla Edet/Kungälv/
Ale, Mölndal, Skövde och Stenungsund. 
Ale kommun gjorde sitt andra och sista år 
som värdkommun för UKM Regionfestival 
– tack och bock! – och riksfestivalen hölls i 
Tidan, Skövde kummun. 

Vi ser fram emot 2019 års upplaga av 
regionfestivalen i Säffle tillsammans med 
UKM Värmland, samt värdskapet i Åmåls 
kommun år 2020. Samarbetet med de 
norska grannarna gav som sagt mersmak, 
något som förhoppningsvis fortsätter in i 
kommande år. 

Övrigt
Ett av KulturUngdoms mål är att angå och 
engagera unga, särskilt på landsbygd och 
förort. Utöver redan nämnda aktiviteter 
i de olika konstformerna har vi arbetat 
på att väva samman KulturUngdom med 
aktörer som Landsbygdsnätverket, Unga 
på Landsbygden, RFSL Sjuhärad och 
Bollebygd Pride. Vi har varit i dialog med 
Unga Samer och FIN I VÄST, och vi har 
anordnat tematiska träffar runt om i 
regionen med grupper och personer som 
arbetar med normer kring minoriteter, 
landsbygd och hbtq. 

Genom den här typen av insatser försöker 
vi undvika att upprätthålla gamla förhärs-
kande normer. Vi tror att kulturen istället 
växer och frodas som bäst när människor 
möts över gränser och får möjlighet att 
inspireras av varandra.
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KREATIVT AVSTAMP 
PÅ UKM KONSTCAMP

FRÅN JANUARI 2018  

I mitten av december förra året ordnades 
UKM:s allra första Konstcamp. Under en 
helg samlades unga konstnärer i Halmens 
Hus i Bengtsfors för att utveckla sitt konst-
närskap och kreativitet, och dessutom träffa 
nya människor och blivande kompisar. 
KulturUngdom-medlemmen Clara Larsson 
bjuder på en lyrisk rapport från lägret!

I Dalsland fanns halm och 
snötyngda granar
Ja fler än vad de flesta anar
Ett vackert ställe för konst och kultur
Jag tror faktiskt inte att någon var sur

Utställning, kroki och konstliv
Här var det lätt att vara kreativ
Saker och ting fick nya namn
En påhittad historia rodde vi i hamn

En boll som lyste, ordlekar och julsång
Gjorde min kväll denna gång
Detta var lite som ett kreativt avstamp
Tack för detta konstcamp! 
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FRÅN OKTOBER 2018 

Nedan förljer en text skriven av textil-
konstnären Anja Fredell om sin utställning 
Tekhné. Utställningen har beviljats 
K-pengar och hängde på Textilmuseet i 
Borås 2-21 oktober 2018 och var grunden 
till Slöjdläger 2018 som ägde rum helgen 
innan. Utställningen visarverk i olika 
hantverkstekniker som med en samstämmig 
estetik utgör en helgjuten kropp. Ledorden 
är insidans behov att komma ut i ett 
historiskt sammanhang.

Min process
Jag började med ett papper på 3x3 m, målet 
var att fylla det med färg och form. Det blev 
gräsligt kullar med silhuetter av kvinnor 
på som var omringade av mörkgröna 
granar. En psykedelisk himmel med stim 
av spermier och en orange sol i mitten. 

Men något blev bra, röda vågrörelser 
med vita prickar och vackra färgfält. Jag 
klippte isär bilden och sparade de delar jag 
tyckte om och kastade resten. Jag byggde 

MIN PROCESS – TANKAR KRING 
UTSTÄLLNINGEN TEKHNÉ
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en ny bild och skrev ut den på sidentyg. Den blev så lätt och vacker.  Då kom en vilja att ha 
motpolen, syskonet eller en spegling. Jag tuftade en matta i ull, lin och bomull. Den är tung 
och murrig. Att tufta är ett hårt arbete, man svettas, får träningsvärk i armar och händer. 
Det är högljutt, så i slutet av dagen när man tar av sig hörselkåporna befinner man sig i ett 
vakuum. Det var perfekt som motpol till det lätta tyget – till och med arbetet underströk 
det. Tyget och mattan ger mig båda förnimmelser av kroppens insida. Så jag tuftade ett 
ansikte för att ge personlighet till insidan. Någon som kunde stå för insidan, eller som 
iallafall gav en ledtråd.

Jag fortsatte med ett hudnära spår; växtfärgade mina gamla lakan som nästan är 
genomskinliga på vissa platser på grund av att min kropp tryckt mot dom så många nätter. 
Klippte ut former, fåglar, vedträn, kvinnor och hästar – många hästar. Byggde ihop bilder, 
en av dom är med på utställningen. En timme innan utställningen skulle öppna fick jag ett 
infall och klippte bort den övre delen av bilden. Formatet är bättre nu och jag kan stå för 
hierarkin i verket. Väven, åh väven. Jag känner en vördnad och på något vis släktskap till 
väven, kanske på grund av dess självklara närvaro i vår historia eller för att jag inte helt 
förstår mig på den. Går tillbaka till insidans färg, röd och sätter upp varp. Det här arbetet 
är av annan art, räkna trådar, dra på, solva, göra en sak i taget. Den färdiga väven viker jag 
ihop; låter den skapa hemligheter i sina veck och skyddar det med en glaskupa för att visa 
min respekt. 

Sen kom riksdagsvalet 2018 och jag läste Sara Stridsbergs Kärlekens Antarktis. Hopplöshet. 
Började skissa klumpar med människor inneslutna av svart – svarta hål. Översatte idén till 
broderi. Handbroderi var för långsamt – jag ville vara mer aggressiv, jag var ju arg. Satte 
mig vid symaskinen och gasade så mycket det gick i en vecka. Det svarta broderiet mot det 
vita tyget är stilla, det tittar på dig och på mig, medan mattan och sidentyget har en rörelse, 
ett flöde, ett liv.  Direkt till vänster när du kommer in hänger två små verk. De var de sista 
jag satte dit; jag behövde aktivera det hörnet, fånga in det. Bilden längst ner gjorde jag i en 
impuls. Utställningen kändes så duktig, som att jag försökte göra något jag inte menade. 
Den rosa tygbiten klippte jag till av något jag hittade bland museets sytillbehör. Jag mätte 
inte, jag bara klippte. Behövde göra något okonstlat, något som gjorde att jag tog tillbaka 
min process och ägde rummet.

Detta är en processutställning, ett undersökande.

- Anja Fredell 
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FRÅN JUNI 2018  

En liten rapport från helgens besök på Gothenburg Truck Meet GTM i Tånga hed med projektet 
Avtryck konst + aktivism.

Lördagen råkade visa sig bli både skugglös och årets varmaste dag. Vi hann dock med konst-
närspresentation av konstnärerna Yngvild Saeter & Martin Eriksson (som själv också är 
lastbilschaufför), hyttyoga (yoga i lastbilshytt), lastbilspimp, prat om klimatförändringar, 
hållbarhet och vernissagecider. Yngvild Saeter hade med sig en, än så länge namnlös, skulp-
tur som fick hänga i vår lastbilsfront. 

Vi tror inte att vi vann något pris i veteranklassen, men prisutdelningen var lite oklar så 
hoppet lever än. Under vecka 27 åker projektet vidare till Almedalsveckan för partipolitiska 
samtal, högt och lågt, men än mer relevant är såklart alla civilsamhälleliga aktörer som tar 
plats i Visby under denna vecka.

HYTTYOGA OCH LASTBILSPIMP
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IMAGINE REGIONFINAL 
UDDEVALLA 7 APRIL 2018
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IMAGINE REGIONFINAL 
UDDEVALLA 7 APRIL 2018

Imagine Sweden <3 Uddevalla! Våren kom 
och vi möttes av solsken och varma vindar. 
120 personer hade letat sig till Folkets Hus 
och de peppade, dansade, hejade och klapp-
ade i en tropiskt varm spellokal.

Tack till fotograf  Hanna Ferm!
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VERKSAMHETSPLAN 2019

KulturUngdom samverkar alltid med andra 
i nästan allt vi gör. I de planerade aktiviteter 
som följer här nedan blir det tydligt. I såväl 
projekt som i konstformer behöver vi alltid 
hitta samarbetspartners, både inom mål-
gruppen och i sekundär målgrupp.

Nytt för 2019 är att vi kommer att sam-
verka med Kulturcrew, en arrangörskola 
för unga. Den har funnits i Skåneregionen 
sedan tidigare och Kultur i Väst implemente-
rar den i Västra Götalands kommuner. 

Avtryck
Avtryck är ett nytt konstprojekt knutet till 
platser och aktivism utifrån frågan 
Vill du förändra världen med din konst? 
Vi har inplanerade aktiviteter under vår 
och försommar med kollektiva processer 
på mötesplatser där samhälle, konst och 
aktivism möts. Några exempel: residens i 
Uddebo, salong i Hjo, workshop/aktivitet 
förankrat i påverkan/aktivism. 

Filmplats 2019 (f.d Mitt hörn av världen)  
Filmplats är ett treårigt projekt finansie-
rat genom Arvsfonden, som startade våren 
2018. Ambitionen är att i detta projekt 
bygga upp plattformar för filmintresse-
rade unga på sju orter i regionen. Här ska 
de kunna nätverka, utvecklas och skapa i 
grupp såväl som individuellt. Under 2018 
etablerades verksamheten på fem orter. 
Projektet drivs av en projektledare, två 
filmpedagoger, tillfälliga workshopledare 
och lokala fritids- och ungdomsledare/
pedagoger.  

De orter som hittills haft verksamhet är 
Alingsås, Borås, Skara, Lidköping och 
Åmål, alltid i samverkan med lokal ung-

domsverksamhet (länk till hemsidan). 
Ambitionen är att etablera ytterligare två 
plattformar för att vara igång på sju orter 
i regionen innan året är slut. Projektet 
kommer utöver workshops, produktion, 
inspiration och lokala nätverk erbjuda 
deltagarna möjlighet att delta i skapandet 
av ett gemensamt, större filmverk med 
premiär 2020.

 
Ung Kultur Möts (UKM)
Under hösten 2019 kommer UKM att 
genomföra minst en workshop/semina-
rium i minst en kommun med syfte att 
stärka arrangörsskapet. UKM kommer 
också fortsätta att samarbeta med Østfold 
i Norge, som ju har lång erfarenhet av att 
arbeta med UKM.

Nytt för 2019 är att vi tillsammans gör en 
samarbetsfestival kring UKM Regionfes-
tival 17-19 maj i Säffle. Samarbetsparter 
i festivalen är KulturUngdom, Region 
Värmland och Säffle kommun. Kopplade 
till samarbetet är även Studiefrämjandet 
och Åmåls kommun.

2019 testas inom UKM Sverige nya ålders-
gränser för konceptet, och Västra Göta-
land är en av tre test-regioner. Den nya 
åldersgränsen är 13-25 år (till skillnad mot 
den nuvarande 13-20 år) och kommer att 
utvärderas under hösten 2019.

2019 kommer  lokala festivaler genomföras 
i Västra Götaland på följande sju orter: 
Ale, Alingsås, Borås, Skövde, Bengtsfors 
Säffle och Stenungsund.
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Imagine 
Imagine fortsätter vara den musiktävling 
som funnits genom åren under namnet 
Musik Direkt – samma tävling som varit 
det första steget för många artister att 
utveckla sin musik. Under Imagine vill vi 
dock ge utrymme även för music camps 
och att utveckla ungas arrangörskap. 

Under 2019 ska Imagine ha följande  
deltävlingar:

 2-3 mars i Landvetter
 9-10 mars i Trollhättan
 16 mars i Falköping

Därutöver:
 5-7 april music camp i Uddevalla
 27 april Regionfinal i Borås
 29 maj – 1 juni Sverigefinal i Gävle

Vid samtliga regionala aktiviteter sam-
lingar kommer workshops och clinics att 
ingå för att ytterliga erbjuda möjligheter 

för deltagarna att utvecklas och knyta nya 
relationer till andra utövare.

Film
Vi fortsätter samarbetet med Göteborgs 
Filmfestival och Frilagret under 2019 för 
KulturUngdoms Filmdag, där vi under en 
heldag visar filmer gjorda av medlemmar. 
Vi samtalar med filmarna från scenen och 
denna dag delas också KulturUngdoms 
filmpris ut till en medlem som skapat film 
som berättar en annorlunda och viktig 
historia. 

Skaraborgs Filmfestivaln går av stapeln 
den 6 april i Falköping. KulturUngdom 
är med i styrgruppen av festivalen, till-
sammans med Studiefrämjandet och 
Falköpings kommun. Unga skaraborgares 
filmer biovisas under kvällspasset och 
flertalet workshops kan genomföras på da-
gen. Tanken med festivalen är att den ska 
ambulera runt i Skaraborg och detta är nu 
fjärde festivalen i fjärde staden. Projektet 
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är en del av KulturUngdoms mål att nu ut 
till unga på landsbygden.

Under 2018 testades K-VLOGG på vår hem-
sida. Försöket slog väl ut och videorna fick 
en hel del tittare och trafik. 2019 utökar 
vi antalet videor och utvidgar samarbetet 
med andra konstformer och projekt inom 
KulturUngdom. 

Konst
Under 2018 har konst levt lite i skuggan på 
KulturUngdom. Vi har satsat på att bygga 
upp Avtryck och inte riktigt mäktat med 
att verkligen satsa på konst. Vi har dock 
stöttat många konstprojekt genom K-peng-
ar och hållit fast vid samarbeten som är 
etablerade, t.ex Hammarkullens konst-
hall. Men vi vill mer. Genom verksamhets-
bidraget till Avtryck kan vi avsätta resur-
ser till konstkonsulenten. Vi ser därför 
med glädje fram emot 2019 och en nysats-
ning på konst. Några planerade aktiviteter 
för  2019 är bland annat: 

- initiera samarbete med den unga kon-
sten i förorten ihop med Urban Konst, 
Hammarkullen konsthall och Blå Stället i 
Angered

- fortsätta utveckla samarbetet och ta 
plats på befintliga arenor inom KulturUng-
dom, t.ex UKM Regionfestival och UKM 
Konstcamp. 

Musik
2018 var ett år då väldigt mycket skedde 
inom musiken, då Westside Music Sweden 
var en prioritet. Det mesta av arbetet för 
Västra Götaland fungerade ändå enligt 
plan med de olika aktiviteterna. Det var 
egentligen bara aktiviteten Hemmaplan 
som fick pausas under hösten.

Några aktiviteter för 2019: turnéstöd, 

festivalstöd, resestöd, fortsätta videose-
rien Vad har du i påsen? i samarbete med 
Bengans, och mycket mer.

Text
Under 2019 fortsätter arbetet med sats-
ningarna på krönikörer. Poesi- och prosa-
publiceringar ska ske i samarbete med 
medlemmar och med medlemmars bidrag. 
Här ryms fokus på att lyfta personer som 
är normbrytare på något eller några vis.

Stor vikt läggs på att plocka upp och 
undersöka intresset för scener för text, 
genom exempelvis ett slags turnéer – både 
för skrivande och uppläsningar. Det hand-
lar om att tillgängliggöra och uppmärk-
samma en större bredd av möjligheter 
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inom vad scenisk eller offentlig presenta-
tion av text kan vara och hur detta skiljer 
sig mellan olika platser. Här finns samar-
beten med enskilda personer samt tex bib-
liotek, konsthallar och kulturarvsplatser.  
Vidare satsar vi på att möta intresset av att 
gå kurser, skriva gemensamt, medverka på 
eller arrangera residens, lära av varandra 
med mera och inom det bjuda in till träffar 
där skribenter möts, med krönikörerna 
och övriga intresserade. Här ryms även 
att, där det passar, försöka skapa “blanda-
de grupper” utifrån kön, bakgrund, funk-
tion etc. 

Slöjd
Följande aktiviteter är planerade: 

 - Samarbeta med Västarvet kring den 
internationella slöjdolympiaden The Tra-
ditional Handicrafts Olympics en vecka 
i juli, i Sibiu, Rumänen. Minst fyra unga 
slöjdare 14-18 år från Västra Götaland 
kommer att åka med. 

- Ta plats på flera av regionens Pride-veck-
or och hantverksforum med workshops 
och samarbeten, med fokus på landsbygd. 

- Ha tät kontakt, samverka med och mark-
nadsföra de K-pengaprojekt som rör slöjd 
och konsthantverk. 

- Hålla kontakt och samverka med be-
fintliga slöjdprojekt, föreningen Ta i 
Hand, unga slöjdinitiativ i regionen samt 
undersöka och fortsätta samarbete med 
Västarvet, Nääs Slöjd & Byggnadsvård och 
Rekofestivalen.

Detta och mer därtill!
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ÅRSREDOVISNING 2018
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